
1. Kristýna Hytychová

Průřezové veličiny 
Výpočet těžiště. Druhy průřezových veličin a jejich výpočet průřezových veličin. Steinerova věta. 
Použití průřezových veličin ve výpočtech STK. 

Průřezové veličiny
• ZÁKLADNÍ: plocha průřezu, moment setrvačnosti 

• ODVOZENÉ: průřezový modul, poloměr setrvačnosti 

- Charakterizují průřez 

- Uplatňují se při výpočtech STK (návrzích a posouzeních) 

Plocha se využívá ve výpočtech pro: 
• Těžiště 

• Moment setrvačnosti 

• Poloměr setrvačnosti 

• Normálové napětí 

Těžiště těles
= bod, ve kterém si představujeme soustředěnou tíhu celého tělesa  

- Leží na těžnici → potřebujeme zjistit min. 2 těžnice- jejich průsečík= těžiště 
Průřezy rozdělujeme na:  

1. základní: poloha těžiště je známá 

2. složené: polohu těžiště počítáme na základě AT1 

Základní obrazce
Má-li jakýkoli průřez osu symetrie, těžiště tohoto průřezu na této ose  
leží. Má-li průřez více os symetrie, těžiště leží na jejich průsečíku. 
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Složené obrazce
Složený průřez se skládá ze dvou nebo více průřezů základních 
obrazců, před výpočtem těžiště ho na tyto obrazce rozdělíme a 
očíslujeme. 

Pro výpočet těžiště používáme statický moment plochy. Počítáme ho 
na určité námi zvolené osy jako součin velikosti této plochy a 
vzdálenosti jejího těžiště od této osy.  

S= a × d [m3] 

a- plocha základního obrazce 
d- vzdálenost těžiště obrazce od zvolené osy 

Znaménková dohoda:  
Je- li těžiště plochy nad námi zvolenou osou (a) nebo vpravo od ní 
(b) je statický moment plochy kladný. V opačném případě je 
záporný. 
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2. VĚTU VARIGNONOVU
• Algebraický součet statických momentů dílčích ploch složeného obrazce, k libovolně 

zvolené ose je roven statickému momentu plochy tohoto obrazce k téže ose. 

- Statický moment plochy je dán: 

▪ rovinou, ve které leží daná plocha 
▪ velikostí = součin velikost plochy a vzdálenosti těžiště  

                od dané osy 
▪ smyslem = znaménkem 

 [m]   Sy= A×y [m3]    [m]   Sz= A×z [m3] 

Plocha průřezu = A
Využití ve výpočtech: 

1. Výpočet polohy těžiště →složené obrazce (Varignonova věta) 

2. Výpočet momentu setrvačnoti k mimotěžišťové ose Iy=Iyo+Ad2 

3. Výpočet poloměru setrvačnosti 

4. Výpočet normálového napětí v tahu a tlaku a mimostředného tahu a tlaku 

5. Výpočet tečného napětí spojovaných prostředků 

6. Výpočet: 

o protažení táhel Δl 

o stlačení sloupů 
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Moment setrvačnosti = I
=průřezová veličina I (m4) 
-charakterizuje odpor průřezu proti přetvoření průhybem nebo- li tuhost 
Nejdůležitější momenty setrvačnosti zjišťujeme k těžišťovým osám y, z. Tyto osy nazýváme 
hlavni osy průřezu a momenty k nim označujeme Iy, Iz 
Stanovení momentu setrvačnosti: 

Ix= ∑Aidi2(m4;mm4) 

Moment setrvačnosti obecného průřezu k libovolné ose x je součet součinů ploch 
nekonečně úzkých proužků rovnoběžných s osou x a čtverců vzdáleností těžišť těchto 
proužků od této osy x. 

Momenty setrvačnosti základních obrazců k vlastním těžišťovým osám
 

Obdélník 

    

h>b=> Iyo> Izo    

  Trojúhelník 
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  Kruh 

   

Využití ve výpočtech:  

1.Pro výpočet odvozených průřezových veličin 

o průřezový modul W=I/z 

o poloměr setrvačnosti 

2. Výpočet průhybu E . I 

3. Výpočet tečného napětí  

4. Vzpěrný tlak 

5. Stanovení jádra průřezu 

Steinerova věta
Moment setrvačnosti I k dané mimotěžišťové ose je roven momentu setrvačnosti Io 
k těžišťové ose s danou osou rovnoběžné, zvětšenému o součin obrazce a čtverce 
vzdálenosti obou os nadruhou. 

Iy= Iyo+ Ad2 [mm4] ↕ z 

Iz= Izo+ Ae2 [mm4] ↔ y 

Pokud se průřez skládá z více ploch, tak moment setrvačnosti se skládá z několika 
Steinerových vět. Pokud plocha chybí, příslušné veličiny se odečítají). Takto řešíme 
oslabené otvory. 

I= ∑Io+∑Aidi2        

Průřezové moduly (moduly odporu) 
=průřezová veličina W [mm3] 

- používají se při výpočtech napětí v ohýbaných prvcích 
- ke každé těžišťové ose počítáme dva moduly průřezu (vždy se vztahují ke krajním 

vláknům průřezu, max vzdáleným od těžišťové osy) 
Je- li těžišťová osa průřezu zároveň osou symetrie, jsou průřezové moduly k symetrickým 
okrajům průřezu stejné. 
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 Pro souměrnost 

 yL=yP 

 WL,P=  

 
   
  

  

Využití ve výpočtech:  

•mohrovy věty Mmax≤Mú=Wyfd 

• výpočet napětí na vzpěrný a mimostředný tlak  

Poloměr setrvačnosti
= průřezová veličina i [mm] 

- charakterizuje odpor průřezu při namáhání vzpěrným tlakem, popř. mimostředným 
tlakem 

- tlak, při kterém dochází k vybočení průřezu 
Poloměr setrvačnosti k dané těžišťové ose, je délka pomyslné úsečky, jejíž čtverec 
vynásobený plochou průřezu A se rovná momentu setrvačnosti 
i2×A=I 
i= [mm] 
Rozlišujeme poloměr setrvačnosti k ose y a k ose z 
y=>  
z=>  

Využití ve výpočtech:  

1. Mimostředný tlak 

• poloha neutrální osy u mimostředného tlaku zo=iy2/e 

2. Vzpěrný tlak 

3. Prostý tah 

4. Výpočet štíhlosti λ=
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